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PASTORAL                           
 
 

AS CRIANÇAS E A SEMEADURA 

        “Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e cem, sessenta e trinta por um”(Mat. 13.8) 

         Somos semeadores de Palavra. Precisamos cuidar da terra e da semente; ter paciência e espe-

rar o tempo certo para ela germinar e crescer. Eu gosto muito de plantas. Certa vez, eu trouxe algu-

mas sementes de uma planta que havia me encantado com suas flores vermelhas aveludadas e as 

semeei em um vaso junto com outra planta que já estava ali. Regava e aguardava ansiosa para vê-

la nascer.  

         Sei que a semente adormece na terra, e, se esta for boa, germina quando a época lhe é favo-

rável para isso. Esperei, e nada.  Um tempo depois, aquela semente começou a germinar e  crescer. 

Cuidei daquela planta. Um belo dia, veio a recompensa - uma rosa  vermelha, aveludada, cheirosa, 

maravilhosa! Valeu a pena esperar, valeu a pena o cuidado e a confiança! A semente se fez flor e 

enfeitou nosso jardim! Encantou e perfumou!  

        Como anda o seu jardim? Quantas crianças tem perfumado a sua vida? É preciso primeiro 

semear  na vida delas, ser um jardineiro e o jardim aparecerá - é preciso regar suas sementes e 

plantinhas com muita oração e cuidado espiritual. Elas não podem esperar, estão sempre crescendo 

e formando o seu caráter cristão dia a dia.  

      Vale a pena investir em crianças - a infância é o melhor tempo para semear. As crianças são 

mais  abertas, mais sensíveis, e apresentam menos barreiras para receber as sementes que produ-

zem vida abundante em Cristo. Você é um semeador. Lembre-se dessa  promessa de Deus “Todos 

os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças”(Is. 54.13), 

mas Ele conta com você.  

       Agradeça a Deus por outras pessoas que o têm ajudado nessa tarefa -  a sua família(pais e 

avós).  Agradeçamos também,  outras pessoas que com amor têm ajudado os seus filhos na igreja 

de Jesus, semeando, ensinando  a Palavra de Deus.(Extraído do livro: Infância o melhor tempo de 

semear -        

 Alexandra Guerra 

Alameda Couto Magalhães Qd 213 Lt 5, Esq. c/4ª Radial,  
St. Bela Vista Goiânia. GO – Pastor Titular: Aldimar Miranda 

Igreja Batista 

 Jardim das Esmeraldas 

HORÁRIOS DOS CULTOS: 

Domingo:  

- 9:00hs - EBD 
   - 10:00hs - Culto matutino 

-19:30hs - Culto Noturno 
 

Quarta feira: 

- 20:00hs - Culto de oração e estu-
do bíblico 

EQUIPE MINISTERIAL: 

Pastor titular:  
Pr.Aldimar M. de Carvalho 

996171107/ 32422503 

 
Ministro de Música:   
  MM. Demas Junior  

98234-1085/ 99339-1714 

 
Pastores colaboradores: 

Pr. Elias Pascoal  

- Pr. Samuel Neves (Missões     
Nacionais) 

-Pr. Marcello Mendanha 

 

FRENTES MISSIONÁRIAS: 

Anicuns: : Pastor Rafael 

Buriti Sereno: Evangelista Divaldo 
Santos 

Paulo Pacheco:  Pastor Edson  e 

evang. Osvaldo 

Todos os irmãos, membros ou congrega-

dos (que visitam a igreja regularmente), 

devem fazer seu cadastro, acessando o 

nosso site www.ibjesmeralda.com.br e 

clicar no banner existente na primeira 

página. 

Após o cadastro será enviado para seu 

celular e seu e-mail, o link para instalar o 

app e a sua senha. Assim você terá aces-

so a todo o conteúdo do app. 

Alguns itens presentes no nosso app: 

-Boletins Eletrônicos: Leia o boletim 

dominical (é publicado sempre no sába-

do). 

-Dados cadastrais: Atualização de seus 

dados cadastrais. 

-Agenda da Igreja: Consulte nossas 

programações a qualquer momento. 

-Extrato: Acompanhe o lançamento dos 

seus dízimos. Cada membro consegue 

visualizar só o seu próprio dízimo. 

-Aniversariantes: Consulte e envie men-

sagens aos aniversariantes do dia. 

-Vídeos e áudios: Assista vídeos de inte-

resse da igreja. Em breve, teremos os 

cultos também. 

Em caso de dúvidas, para instalar ou ultili-

zar o App Eklesia, favor procurar o irmão 

Robério ( whatsapp 98123-2494 ) , e-

mail vemjesus@vemjesus.com



Culto Matutino 

 

 

 

CONGRESSO 

DE CRIANÇAS  

Chamada ao Louvor e Adoração 
Boas vindas 
 

Nossos corações exultam de alegria na presença de Deus 
 

 
Louvor congregacional: “Que Alegria em Cristo” 318 HCC 
Oração de Louvor  
 

Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,  
pelo seu muito amor com que nos amou, 

Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou  
juntamente com Cristo.  (Efésios 2:4-5) 

 
Conhecendo os nossos visitantes 
Igreja Batista Jardim das Esmeraldas em Ação 
 
Leitura Bíblica em Uníssono Salmo 103.1,2  
 

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu 
santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum 

se seus benefícios” 
 

Ofertório e Cânticos 
Oração de dedicação e oração pelas Crianças  
  
Inspiração musical: Leonardo Rebouças 
Mensagem Bíblica: Pr. Aldimar Miranda 
 
 
Oração 
Palavras finais  
Poslúdio instrumental 

  

Culto Noturno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.CONGRESSO DE CRIANÇAS 

    Termina hoje, no horário do culto da 
manhã, o Congresso de Crianças. Desde 
já agradecemos a Irmã Laís, a sua equipe 
do Ministério  Infantil, a irmã Larissa e a 
todos que colaboraram direta e indireta-
mente para a realização deste evento. 
      Agradecemos em especial o casal de 
missionários Pr. Davi e Eliane que trouxe-
ram as mensagens. Foi muito edificante. 
Que Deus a todos recompense. 
     

2.RECEPÇÃO DOS NOVOS MEMBROS E 
CONGREGADOS. 
     Este momento de confraternização 
com os novos membros e congregados,  
foi transferido para outra data, que será 
comunicada com antecedência.  

 
3.VISITA EM ANICUNS. 
     O pastor Aldimar   visitou no domingo 
passado, no horário do culto da noite,  
mais uma das nossas congregações.— na 
cidade de Anicuns., sob a liderança do 
pastor Rafael.   Notou  que o trabalho 
está indo bem com o  seu novo pastor.  
 
4.CLASSE DE DOUTRINA. 

      Está funcionando no horário da E.B.D, 
no Gabinete do pastor.   Quem quiser 
apenas conhecer mais sobre as doutrinas 
bíblicas e batistas, ou já está decidido a 
se batizar pode matricular-se nesta clas-
se.  
 
5.MISSIONÁRIO EM NOSSA IGREJA. 
     No dia 26,  no horário do culto da 
manhã contaremos com a presença do 
missionário  pastor Cleber, que está lide-
rando o trabalho no Vale do Amanhecer. 
A nossa igreja fez uma parceria com Mis-
sões Nacionais para ajudar este trabalho.  
Será uma oportunidade para conhecer 
este obreiro e ter informações sobre este 
trabalho. 
 

6.JUVENTUDE EM AÇÃO.  
     >Dia 25 de Agosto, sábado - Culto 
com foco evangelístico. Preletor: Pastor 
Marcello Mendanha. Tema: Céu, que via-
gem é essa? 
    >No dia 26 de Agosto, encerrando o 
mês da juventude, os jovens  estarão diri-
gindo o culto da noite. Preletor: Pastor 
Hélbio, da igreja Batista do Setor Coim-
bra. Tema: Comprometidos com o reino. 
     >Acampamento. Já foi reservada a 
chácara onde será realizado, nos dias 12 
a 14 de Outubro. 
 
7.OANSE. 

     A Oanse(trabalho com crianças) reali-
zado  aos sábados às 15h,  voltou às 
suas atividades normais. Contamos com o 
apoio da Igreja.  
 
8.MOTIVOS DE ORAÇÃO 
     Pelos enfermos:  Maria Gonçalves,  
ela já saiu da UTI, mas continua interna-
da.  Josué, esposo da irmã Celina,   está 
na UTI do hospital Santa Helena.  
     Joaquim, Floracy, Maria Cesária; Er-
nestina, Dora, Raimunda(Didi),  Joviana e 
Ernestina, mãe do irmão Agnaldo. 
     E  por todos os irmãos que estão se 
preparando para fazer concurso.  
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COMUNICAÇÕES        

                        ANIVERSARIANTES  DA SEMANA 

19/08-Maria Emília Nogueira 

22/08-Gabriela Nogueira Rocha 

23/08-Denis Carlos Azevedo Silva 

ESCALAS DO DIA 

PREGADORES 
Manhã: Missionário   
Noite: Pr.Aldimar 

DIRIGENTES
Manhã: Laís 

Noite:  

INTRODUÇÃO Liliane e Gabriel 

DIÁCONO DE PLANTÃO Maria Emília 

ATIVIDADES DO MÊS 

18-19/08-Congresso de Crianças 
26/08 - Culto dirigido pelos jovens 
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